
 

Beste ouder/verzorger, 
De Wijzer 28-08-2018 

De schoolomgeving 
 

 

Afgelopen week is er een overleg geweest met de gemeente over de schoolomgeving. We 
hebben gesproken over Plan ARK en over de herinrichting van het schoolplein.  Als school 
vinden we het belangrijk dat er zo snel mogelijk een plan komt met betrekking tot snoei 
en afbraak en dan ook verbouw/nieuwbouw. Dit zal de veiligheid, de leefbaarheid en de 
uitstraling van de omgeving ten goede komen. Er zijn meerdere partijen bij betrokken. 
Er is wet- en regelgeving waar eenieder zich aan dient te houden. En uiteraard is de 
financiële haalbaarheid een belangrijk punt. Dat betekent da dit traject de nodige tijd 
zal vragen. 
Wij kunnen wel aan de slag met de herinrichting van de speelplaats. Daar zullen we 
zeker ouders en kinderen bij betrekken. Ook is door de gemeente toegezegd dat er 
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binnenkort gesnoeid wordt rond de leegstaande gebouwen aan de zijkant van de 
school. Wij blijven alert op de voortgang! 

Schakelklas 
 

Schakelklas op de Wereldwijzer! 

 

Met ingang van het nieuwe schooljaar start de nieuwe schakelklas voor de gemeente 
Cranendonck. De schakelklas is bedoeld voor kinderen van groep 1 en 2 die wonen in de 
gemeente Cranendonck. Het gaat om kinderen met 
een niet Nederlandse achtergrond. Deze klas is op 
basisschool de Wereldwijzer. 

Dit betekent dat er anderstalige kinderen vanaf de 
2e donderdag van dit schooljaar [donderdag 30 
augustus] van harte welkom zijn op donderdag en 
vrijdagochtend. Vanuit het team Passend Onderwijs 
(van Skozok,) wordt beoordeeld wie er voor deze 
klas in aanmerking komt. Er starten donderdag 5 
leerlingen en de groep kan nog groeien tot ongeveer 
15 leerlingen.  De andere dagen blijven de kinderen 
op hun moederschool in de gemeente Cranendonck. 

Deze kinderen krijgen extra onderwijs op het gebied van taal. Deze schakelklas zal zich 
bevinden in de klas van groep 1-2. Er zal dan ook een fijne samenwerking zijn met de 
leerkrachten  en de kinderen van groep 1-2. De schoolregels gelden ook voor deze 
schakelklas. 

De juf van de schakelklas is juffrouw Nicole Strous [zie de foto].  

Wij zijn blij met de komst van de Schakelklas en de mogelijkheden die dit biedt voor 

deze specifieke groep kinderen. Daarnaast is het voor de Wereldwijzer een geweldige 

kans om gebruik te maken van de expertise die juf Nicole in de school brengt. 

 

 

Sjors Sportief 
Beste ouders, 

Maandag 3 september worden de boekjes van Sjors 

Sportief naar alle scholen in Cranendonck gebracht. In 

het boekje staan activiteiten van heel veel 

verschillende verenigingen en organisaties die in 

Cranendonck actief zijn. De leerlingen spreken in de 

klas het boekje door kunnen dan al activiteiten, de 

meeste zijn gratis, uitzoeken. Via de website 

www.sjorssportief.nl kan uw kind aangemeld worden 

voor een of meer van de activiteiten vanaf 5 september om 15.30u. 

Heel veel plezier met alle activiteiten! 

Namens Sjors Sportief, Carrie van Hoef (Cordaad Welzijn) 
 

 

 



2e hands speelgoed- en kinderkledingbeurs Budel-Schoot 

 

 
Op zondag 23 september van 13.00 tot 15.00 uur organiseren wij onze 2e hands 
speelgoed- en kinderkleding beurs weer in gemeenschapshuis “De Reinder” in Budel-
Schoot. We verkopen hier 2e hands speelgoed dat en kinderkleding die nog hartstikke 
mooi zijn en nog zeker een ronde meekunnen. 
Hiervoor zijn wij nog op zoek naar voorjaars-/zomerkleding vanaf maat 86. 
Binnenspeelgoed zoals bijvoorbeeld : auto’s, poppen, Barbies, lego, Playmobil, spellen, 
spelcomputers, games, knutselspullen , puzzels , kinderboeken , babyspeelgoed en noem 
maar op. 
Buitenspeelgoed maar ook fietsen , stepjes, tractors, glijbaantjes, speelhuisjes en 
dergelijke. 
Ook kinder-/babybenodigdheden verkopen we graag op onze beurs zoals : autostoeltjes , 
fietsstoeltjes , buggy’s , kinderwagens , wipstoeltjes, campingbedjes en dergelijke. 
Heeft u nog speelgoed , kinderkleding of kinder-/babybenodigdheden die nog goed zijn 
maar geen zin of tijd om deze zelf te verkopen, dan verkopen wij deze graag voor u. U 
bepaalt zelf uw verkoopprijs. 
Hiervoor kunt u voorgedrukte stickervellen kopen à  € 1,50 per stuk, waarmee u 21 
artikelen kunt inbrengen. Ben er op tijd bij, want we geven maximaal 200 lijsten uit en 
op=op. 
De items die u aanlevert, moeten worden genummerd en voorzien zijn van een prijs en 
omschrijving. 
Wij gaan proberen deze artikelen voor u te verkopen en vragen hiervoor slechts 15% van 
uw verkoopprijs. De rest van de opbrengst is geheel voor uzelf. 
De opbrengst van de beurs komt geheel ten goede aan de kinderen van Basisschool de 
Wereldwijzer en Peuterspeelzaal De Kruimelhoek. U kunt de stickervellen afhalen in 
gemeenschapshuis “de Reinder” Grootschoterweg 119 te Budel-Schoot op 
donderdagavond 23 augustus van 18.30 tot 20.00 uur. 
Ook is er nu de mogelijkheid om de stickervellen op 5 september van 8.45 tot 10.00 uur 
af te halen op basisschool De Wereldwijzer in BudelSchoot. 
Het is niet mogelijk om lijsten te reserveren. 
Bij eventuele vragen kunt u mailen naar: beursbudelschoot@hotmail.com 
Het inbrengen van de spullen is op zondag 23 september tussen 9.30 en 11:00 uur. De 
beurs is ook op zondag 23 september van 13:00 tot 15:00 uur. Niet verkochte spullen 
moeten worden opgehaald op zondagmiddag 23 september tussen 17.00 en 17:30 uur. 
Wij hopen op veel inbreng en belangstelling! 
Uiteraard is iedereen van harte uitgenodigd om op zondag 23 september tussen 13:00 en 
15:00 uur een kijkje te komen nemen. De intree van de beurs is € 1,- per persoon, maar 
kinderen zijn uiteraard gratis.  Denkt u eraan om een tas mee te nemen. 
 



Samen bouwen aan een goed schooljaar! 
We hebben het schooljaar positief geopend. De afspraken die we 

hebben gemaakt, worden door iedereen nagekomen. Namens het hele 

team: Welgemeende complimenten ouders! De eerste bouwstenen voor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Wereldwijzer  

Pater Ullingsstraat 3,  

6023 AM Budel-Schoot 

www.dewereldwijzer.eu  
Vragen? 0495 494343 of 

infodewereldwijzer@skozok.nl  


